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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Narva-Jõesuu linnavolikogu ja
linnavalitsus soovitab
emadele ja vanaemadele

Ilusat
Emadepäeva!
Lugupeetud isamaasõja veteranid,
Leningradi blokaadi all elanud,
alaealised vangid!
Narva-Jõesuu veteranid õnnitlevad
teid
suure võidu 66.aastapäeva puhul!
Soovime teile ja teie lähestele õnnelike päevi aastas, tervist, edu kõigis
ettevõtmistes, tähelepanu ja head.
Narva-Jõesuu veteranide ühing

• AMETLIK

27.aprillil toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
7.koosseisu
19 istung.

Istungil võeti vastu järgmised otsused:
• Kiideti heaks noorteparlamendi põhikiri;
• Lõpetati arengukava projekti esimene lugemine;
• Otsustati võtta laenu ranna-ala väljaarendamise projekti omaosaluse finantseerimiseks. Projekti kogumaksumus on  2 939
912,42 € , millest omaosalus on 439 936,86
€, fondist antav toetus  2 492 975,56 €.
• Otsuse vastu võtmine tuli raskelt. Fraktsioon “Narva-Jõesuu”, kuhu kuuluvad rahvasaadikud Tatjana Pagajeva (fraktsiooni
esimees), Kalle Merilai, Iraida Tšubenko,
Juri Barajev ja Rein Peiker, esitasid selle
otsuse kohta oma eriarvamuse, millest
osaga (sest eriarvamuse tekst on väga
mahukas) on võimalik tutvuda meie lehel.
Eriarvamuse täieliku tekstiga on võimalik
tutvuda linnavalitsuse kantseleis, raamatukogus ja linna kodulehel   www. narvajoesuu.ee.
• Tunnistati peremehetuks varaks ja võeti
munitsipaalomandisse ajalooline Tšaikovski paviljon. See 19. sajandil ehitatud
arhitektuurimälestis kuulus varem Villa
Capriccio  juurde, nüüd seisab hostel “Mereranna” kõrval düünil.
• Otsustati garanteerida Kesk tn 3 raamatukogu ja noortekeskuse poolelioleva hoone, kus aasta algusest on ka laste muusika
teine.
ja kunstikool, ehitustööde jätkamise proSamas on meie rahad kontrolli
jekti omaosalust. Projektile heakskiidu
all. Linn pole 5 aastat mitte sentisaamise korral on omafinantseering kuni
gi laenu võtnud, ainult seepärast
35 000 €.
et olla valmis katma suurte projektide omafinantseeringu. Nüüd Volikogu päevakorrast võeti tagasi Aia 48
ongi see aeg käes.
hoone sundvõõrandamise protsessi alustaUskuge mind – ranna-ala arenda- mise küsimus.
misele positiivse otsuse saamine
oli üliraske, see on meie suur õnn Samuti võeti päevakorrast maha kohtu kaaja võimalus.
sistujate kinnitamise küsimus, kuna ei olnud
Mul on kurb, et mõnedele voli- laekunud mitte ühtegi ettepanekut. Kuna
kogu liikmetele pole tähtis mitte hiljemalt 1.juuniks 2011.a on vajalik esitada
Narva-Jõesuu areng, vaid büro- kohtule linnavolikogu poolt valitud rahvakraatia.
kohtunike kandidaadid, peavad kandidaatide valimised toimuma hiljemalt järgmisel
Vaatamata eelmainitud frakt- volikogu istungil, mis kutsutakse kokku 25.
siooni liikmete vastuseisule ot- maiks 2011.a. Täpsem informatsioon rahvasustas volikogu 8 poolthäälega kohtuniku tööst ja staatusest oli ära toodud
5 vastu ranna-ala projekti oma- meie lehe aprillikuu numbris.
finantseeringuks laenu võtta.

FRAKTSIOON „NARVA-JÕESUU“ ESITAS
ERIARVAMUSE RANNA-ALA PROJEKTI SUHTES
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus hindas Narva-Jõesuu ranna-ala projekti üheks seitsmest
parimast projektist kogu Eestis.
Projekti kogumaksumus on ligi
2,93 milj EUR (45, 9 milj EEK). Viimasel linnavolikogu istungil oli
päevakorras küsimus selle projekti omafinantseeringu katmiseks laenu võtmise kohta. Omafinantseeringu määr on 15 % ehk
439,9 tuhat EUR (6,88 milj EEK).
Fraktsiooni
„Narva-Jõesuu“
liikmed Tatjana Pagajeva, Kalle
Merilai, Iraida Tšubenko, Juri
Barajev ja Rein Peiker esitasid
volikogu istungil eriarvamuse,
milles leidsid, et linnapeaAndres
Noormägi on ületanud oma võimupiire, esitades EAS´le taotluse,
milles   garanteeris omaosaluse 6
883 516 krooni ulatuses ja tegid
ettepaneku lükata Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse poolt esitatud
laenu võtmise ettepanek tagasi,
kohustada linnavalitsust esitama

volikogule ülalnimetatud korrigeeritud dokumendid ning Rahandusministeeriumi nõusolek
laenu võtmiseks, viia läbi sisejuurdlus linnapea ebaseadusliku
tegevuse üle, laenu võtmine otsustada pärast eelnimetatud toimingute läbiviimist.

Andres Noormägi kommentaar:
„ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ilmselt kontrollis esitatud
taotlust ja leidis, et sellele lisatud
dokumendid (sealhulgas linnapea poolt alla kirjutatud garantiikiri) vastavad juhendmaterjalile.
Me oleme ranna-ala projektiga
tööd teinud 4 aastat.  Alates 2007
aastast on see volikogu poolt
kantud ka linna arengukavasse.
Suur osa linnakodanikest usub,
et korrastatud ranna-ala saab
Narva-Jõesuu
uue
taassünni
mootoriks. Leian, et ma ei ületanud võimupiire. Tõesti- laenukohustuse võtmine on volikogu
ainupädevus. Me teeme mitmeid
projektitaotlusi ja kunagi ei ole
selge, kas taotlus aktsepteeritakse või mitte. Iga taotluse juurde
käib ka garantiikiri, nagu ka viide
linna arengukavale. Kui volikogu
otsust omafinantseeringu jaoks
laenu võtta ei tee, siis pole midagi katki – selle raha saab keegi

Ranna-ala projekt tuleb!
Materjali valmistas ette
Veronika Stepanova, linnasekretär

Narva-Jõesuu
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Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine
Igal inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule
suuruses 1728 eurot (27000
krooni) aastas ehk 144 eurot
(2250 krooni) kuus. Samuti
on pensionäridel lisaks pensioni osas õigus täiendavale maksuvabale tulule 2304
eurot (36000 krooni) aastas
ehk 192 eurot (3000 krooni)
kuus. Kokku on pensionäridel õigus saada tulumaksuvaba tulu 4032 eurot (63000
krooni) aastas ehk 336 eurot
(5250 krooni) kuus.
Kui pensionär täiendavalt tulumaksu juurde maksma ei
pea, siis tuludeklaratsiooni
esitamise kohustust ei ole.
Tuludeklaratsiooni esitamise kohustus on näiteks juhul, kui maksuvaba tulu on
arvestatud topelt. Soovitus
on tuludeklaratsioon esitada juhul, kui maksuvaba
tulu ei ole aasta kestel täies
ulatuses arvesse võetud või
kui maksuvaba tulu avaldust
ei ole tehtud ning seetõttu
on tulumaks kinni peetud.

Kui pensioni summa on:
• kuni 2304 eurot (36000
krooni) aastas ehk 192 eurot (3000 krooni) kalendrikuus, siis:
• töötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei
maksustata. Maksuvaba
tulu avaldus tuleks esitada tööandjale. Juhul,
kui avaldust ei ole esitatud tööandjale, siis on
soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja
Tolliametile.
• mittetöötava pensionäri pensionit tulumaksuga
ei maksustata.
• rohkem kui 2304 eurot
(36000 krooni) aastas ehk
192 eurot (3000 krooni)
kalendrikuus kuni 4032
eurot (63000 krooni) aastas ehk 336 eurot (5250
krooni)
kalendrikuus,
siis:
• töötav pensionär esitab
maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või
elukohajärgsele pensioniametile. Tuludeklaratsioon on soovitatav esitada, kui palk on alla 144

eurot (2250 krooni) kalendrikuus ja maksuvaba
tulu avaldus on esitatud
tööandjale või avaldust
ei ole üldse esitatud.
• mittetöötav
pensionär esitab maksuvaba
tulu avalduse elukohajärgsele
pensioniametile. Juhul, kui avaldust
ei ole esitatud, siis on
soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja
Tolliametile.
• üle 4032 euro (63000
krooni) aastas ehk 336
eurot (5250 krooni) kalendrikuus, siis:
• töötav pensionär esitab
maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või
elukohajärgsele
pensioniametile. Juhul, kui
avaldust ei ole esitatud,
siis on soovitatav esitada
tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
• mittetöötav
pensionär esitab maksuvaba
tulu avalduse elukohajärgsele
pensioniametile. Juhul, kui avaldust
ei ole esitatud, siis on

soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja
Tolliametile.
NB! Summad kroonides
kehtisid aastatel 2008 –
2010.
Seda, kas avaldus on pensioniametile esitatud, palume
täpsustada
Sotsiaalkindlustusametiga infotelefonil
16106.
Lisainformatsiooni
pensionite osas saab ka Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt http://www.ensib.ee/.
Samuti soovitame esitada
avaldus pensioniametile, kui
Teie ei ole seda teinud.
Need isikud, kes peavad/
soovivad esitada tuludeklaratsiooni, saavad seda esitada tagantjärgi 3 aasta eest
(2008 - 2010. a). Täiendavat
infot tulude deklareerimise
kohta saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.
emta.ee/tuludeklareerimine,
infotelefonilt 1811 või e-posti
aadressilt fyysisik@emta.ee

Tuletame meelde,

et omades kinnisasja Narva-Jõesuu linnas on kohustus täita Linna heakorra eeskirju
Tulenevalt Narva-Jõesuu Linna heakorra eeskirjast (vastuvõetud Narva-Jõesuu linnavolikogu 25.04.2007 määrusega nr 50, muudetud
30.04.2008 Narva-Jõesuu linnavolikogu määrusega nr. 87) § 1, § 5 lg 6 tuletame meelde, et
kevadised koristustööd tuleb lõpetada 15
maiks.
Tulenevalt heakorra eeskirjast § 7 lg 2 mis ütleb,
et olukorras, mil omanik ei rakenda meetmeid
heakorrastustööde teostamiseks (s.h. ei niida
muru), teostab linnavalitsus antud töid linnaeelarve arvelt. Peale tööde teostamise, esitatakse
omanikule arve, mis kuulub tasumisele arves
esitatud tähtajaks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662
kohaselt heakorra eeskirja rikkumise eest võib
olla määratud rahatrahv kuni 100 trahviühikut
(juriidilise isikule – kuni 1300 eurot).
Narva-Jõesuu linnavalitsus

Tasuline parkimine Narva-Jõesuu linnas 2011.a.
01. maist 2011.a algas tasulise parkimise periood Narva-Jõesuus ja kestab kuni 15.septembrini iga päev
alates kella 8:00  kuni 20:00.
Linnas on üks tasulise parkimise
ala.
Parkimine on lubatud kohtades, mis
ei ole seda keelavate liiklusmärkide
mõjualas.

Kuidas soetada
parkimiskaarti
Alates 2011.a 1. maist on kehtivate parkimiskaartide hind:
• Ühe päeva parkimiskaart – 2.50 €
• Ühe kuu parkimiskaart – 11 €
• Hooajakaart (kehtib alates ostmise päevast kuni   15.09.2011) – 40
€
• Hooajakaart Narva-Jõesuu elanikele, kes on registreeritud Narva-Jõesuus vähemalt aasta enne
tasulise parkimise hooaja algust
(01.05.2011) – 3.50 €
Nagu tavaks, korraldab Narva-Jõesuu Linnavalitsus ka sel aastal hooajakaartide soodusmüügi.
Alates  15. aprillist kuni 15. maini
võib osta 40 -eurose hooajakaardi
80% soodustusega -  8 € eest.
Ajavahemikus 16. maist kuni 5.
juunini maksab 40-eurone hooajakaart 70% vähem -  12 €.
Soodusmüügi ajal saab hooaja

parkimiskaarte osta Narva-Jõesuus:
• Narva-Jõesuu LV infosekretärilt
(Koidu 25, III korrus);
• kauplusest „Kuldne Kala“ (Sepa
12)
• Narvas:
• Astri Narva infopunktist (Tallinna
mnt 41)
• Fama Narva infopunktist (Tallinna
mnt 19 C)
• Maxima XX lillekauplusest (Kreenholmi 52)
Soodusmüügil olevaid hooajapileteid saab osta ka mobiiltelefoni teel.

Mobiilne parkimine
Parkimistasu
mobiiltelefoniga
maksmise tingimustega saab tutvuda operaatori kaudu või internetiaadressil: www.narva-joesuu.ee

Meeldetuletus
Liiklusseadus nõuab sõiduki juhilt,
et parkimiskaart oleks paigaldatud
sõiduki esipaneelile esiklaasi alla.
Parkimiskaart ei taga vaba parkimiskoha olemasolu juhi soovitavas
paigas.
Parkimiskaart ei anna õigust liikluseeskirju eirata.
Eelnevate
parkimisperioodide
praktika on näidanud, et juhid viitavad parkimistrahvi saamise korral
linnavalitsusele esitatavas vaides

Väljaandja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Koidu tn 25, 29023 NARVA-JÕESUU

sellistele põhjustele, nagu näiteks:
unustas (parkimiskaardi)  välja panna, kaart kukkus esiistmele, laps
pillas maha/tõstis teise kohta, tuul
puhus minema.
Need ei ole põhjused, mis vabastaksid parkimiskorra eiramise eest
viivise maksmisest.
Parkimiskaarte on võimalik osta:
Narva-Jõesuus:
• Narva-Jõesuu LV infosekretär

(Koidu 25, III korrus);
• kauplus „Kuldne Kala“ (Sepa 12)
• võõrastemaja „Meresuu“ (Aia
48a)
• sanatoorium „Narva-Jõesuu SPA“
(Aia 3)
• hotell „Liivarand“ (L.Koidula 21)
• võõrastemaja„YES“
(Vabaduse
30)
• hostel „Algus“ (Rahu 7)
• „Maxima X“   küpsetiste ja liha
kauplus (Vabaduse 16)

tel. + 372 35 99 599 info@narva-joesuu.ee
fax + 372 35 99 590 www.narva-joesuu.ee

• kohvik „Traffic“ (Kiriku 2)
• tänavatel liikuvatelt parkimisjärelevaatajatelt
Narvas:
• Astri Narva infopunkt (Tallinna
mnt 41)
• Fama Narva infopunkt (Tallinna
mnt 19 C)
• Maxima XX lillepood   (Kreenholmi 52)

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Majatäis lapsi
Emadepäev on rahvusvaheline pidupäev. Sel päeval
on kombeks meeles pidada emasid ja rasedaid naisi
erinevalt naistepäevast, kui
õnnitlusi võtavad vastu kõik
õrnema soo esindajad.
Eestis tähistatakse emadepäeva kevadel, maikuu teisel pühapäeval. Pidupäeva
eelõhtul otsustasime rääkida
Narva-Jõesuu elanikuga, kelle rikkuseks on lapsed.
Saage
tuttavaks:
Ljubov
Aleksandovna Vinogradova!
Tere, Ljubov Aleksandovna! Teil on nii suur pere, et
mul lähevad numbrid sassi.
Täpsustage, palun, palju
Teil on lapsi, lapselapsi ja
lapselapselapsi?
L.V: Mul on viis last, kaksteist lapselast ja varsti juba
kakskümmend kaks lapselapselast: kaks neist peaksid
sündima lähiajal. Üks lapselapselaps mais, teine – juu-

nis.
Olete Te demokraatlik ema
ja vanaema?
L.V: Arvan, et ei. Olenevalt
olukorrast on vaja lapsi nii
hellitada kui olla nendega
range.
Kuidas nad Teid kutsuvad?
L.V: Nii lapselapsed   kui lapselapselapsed hüüavad mind
ühtemoodi  «бабулей».
Kas Te veedate oma laste,
lapselaste ja lapselapselastega palju aega koos?
L.V: Nõukogude ajal olid Jaroslavli-lapselapsed
väga
sageli meil. Elasid siin igal
suvel.
Narvas elavatel lastel, lapselastel ja lapselapselastel
on lihtne: istud bussi ja oled
poole tunni pärast kohal. Vahel helistavad, küsivad üle,
millisest peatusest buss läheb.
Nad on mul hoolitsevad:
helistavad, külastavad, tun-

mas. Praegused lapsed on
kaasaegsemad. Vahel õpetavad mindki: “Vanaema, see
oli siis, aga nüüd on teine
aeg!”
Millist nõu võite Te oma kogemustest lähtudes anda
teistele emadele?
LV: (Naerdes) Vaja on rohkem
sünnitada!
Mida Te sooviksite naistele
emadepäeva eelõhtul?
LV: Neile, kes valmistuvad
emaks saama, soovin kerget
sünnitust. Neile aga, kellel
juba lapsed on olemas, soovin kannatlikkust ja õnne!
Olen õnnelik oma laste üle!
Nemad on rikkus, mis on alati
minuga.
nevad muret. Kogu aeg on
kõrval keegi kas lastest või
lapselastest.
Millised on Teie pere statistilised andmed?
LV. Vanim lapselapselaps on

24 aastane, kõige nooremad
peaksid varsti sündima. Lapselapsed on mul juba täiskasvanud, 34-40 aastased. Olgu
öeldud, et enamus meie peres on tüdrukud.

Olete kasvatanud mitut
põlvkonda. Kas Teie jaoks
on erinevus eelmise ja
praeguse põlvkonna vahel?
LV: Erinevus on muidugi ole-

Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu Kas me teame, mis on “õrnuse iga”?
noorteparlamendi 3.juunil avatakse Kesk 3
Valges saalis noore Moskva
esimese koosseisu kunstniku Anna Tšainikova
näitus, mis jääb avatuks kuni
valimised
Jaanipäevani 23. juunil.

Nar va-Jõesuu noor teparlament on noor te ühendus,
mille eesmärgik s on meie
linna noor te ar vamuse ja
huvide kaitsmine linnavõimu
tasandil,
samuti
hariduse, töö ja puhkuse  
korraldamisele
suunatud
noor teprojek tide elluviimine.
Parlamendi liikmetek s võivad saada Nar va-Jõesuus
elanikeregistrisse
kantud
või Nar va-Jõesuu keskkoo lis õppivad noored vanuses
13-26 aastat.
Kui sa oled sobivas vanuse,
oled ak tiivne, sul on huvitavaid ideid ja sa tahad
muuta noor te elu meie linnas, saada oma C V ja tule
valimistele!
Esimene kohtumine toimub

20. mail kell 16.0 0 Nar vaJõesuu keskkoolis aadressil
J.Poska 36. Kõik tekkivad
küsimused saatke aadressil  
parlament.nj@gmail.com
Initsiatiivgrupp
Julia Panitševa(11 kl)
Katrina Korban (9 kl)
Sergei Tarasjuk (11 kl)
P. S. 27.mail kiitis Nar vaJõesuu linnavolikogu heak s
initsiatiivgrupi poolt esitatud
noor teparlamendi
Põhikirja. Põhikiri jõustub
peale kinnitamist valitava   noor teparlamendi kõigi
liikmete poolt. Noor teparlamendi liikmete nimekiri
saab teatavak s peale valimiste läbiviimist.

Ek sponeeritud on ligikaudu
30 noore kunstniku tööd,
enamuses tütarlaste por treed graaf ilise ak varelli ja
pastelltehnikas,   kuid on ka
õlimaale.
Suur osa töödest on pühendatud imetlusväärsele ja
tundmatule naiselikule algele, selle ajaloole nägudes,
por treedel ja vär vides. “See
on mul esimene isikunäitus
ja seetõttu on näitus mulle väga tähtis”, räägib noor
kunstnik. Ek sponeeritavad
tööd on koondatud ühise
nime alla – “Õrnuse iga”.
Anna Tšainikova töötab
stiilis, mis on segu sümbo lismist ja hüper tofeerunud
mõõtmetega
kujutisest.
Sümbolistid püüavad oma
loomingus tuua esile iga
hinge elu, täis üleelamisi,
tundmatuid tumedaid tujusid, äärmuseni teravdatud
tundeid, mööduvaid muljeid. “Mina ei maali natuurist, kõik kujutised tekkivad
minu kujutluses. Kunagi ei
ole teada, milline on tulemus. Lihtsalt tulen lõuendi
juurde ja käed viivad mind
loomingulises
palangus
edasi”, kommenteerib oma

loomingut noor kunstnik.
Anna Tšainikova on sündinud 05.aprillil 1988.aastal
Mosk vas. Anna isa Grigori
Tšainikov, VF kunstide akadeemia
korrespondentliige, kellel on olnud näitusi
üle kogu maailma, kuid kes
on noorelt elust lahkunud,
suunas tütar t varases lapseeas kaunist mõistma ja hindama. Oma esimese näituse
pühendab Anna oma isale.
Olles sügavalt huvitatud
maalikunstist,
on
Anna
nüüdsek s juba ligikaudu
100 töö autor.  
Anna Tšainikova lõpetas
2010.a Kossõgini-nimelise
МГ Т У juures kunstkäsitöö
fakulteedi. Mõne aja möö dudes otsustas ta kolida
Eestisse.
Noor kunstnik tunnistab,
et Nar va-Jõesuust saab ta
rohkem inspiratsiooni kui
näitek s mõnest suurlinnast.
“Nar va-Jõesuu on erilise
energeetikaga linn”   – nii
kirjeldab noor kunstnik oma
tulevast elukohta.  
Anna Tšainikova on Eesti
kunstiringkondade
jaok s
uus persoon, kellel seisab
veel ees tutvumine kohalike

boheemlaste sõpruskonnaga. Noore kunstniku tulemine Eestisse sai teatavak s
lauljatar Irina Ponarovskajale, kes elab juba ammu Narva-Jõesuus. Tuntud estraadiar tistile pakub meie linna
kultuurielu suur t huvi, ning
Mosk va kunstniku näituse avamisel astub lauljatar
üles korraldajana. Pr Ponarovskaja sõnul on tal rõõm
avada   Anna Tšainikova näitus, tutvustada noor t kunstnikku ja tema töid.  
Toimetuse poolt lisame, et

näituse pidulik avamine toimub 3. juunil kell 18.00 Kesk
tn 3 valges saalis. Sissepääs
on vaba.  

Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
27.aprilli
istungil andis rahvasaadik
Tatjana Pagajeva volikogu
esimehele üle linnaelaniku avalduse. Volikogu esimees otsustas avaldada
kirja ja vastata sellele meie
linnalehe kaudu. Asjaosaliste pensionäride nimed
on toimetuse poolt muudetud, kuid kirja autor tunneb kindlasti oma avalduse
ära.
On kurb, et meie linnas mõned
inimesed viivad ebapuhtaid
meetodeid kasutades segadusse vanu inimesi ja püüavad
teatud rahvasaadikuid mustata. Aprillikuu istungil andis
T.Pagajeva üle pensionäri X
kirja. Et süüdistuses selgust
saada, kohtus rahvasaadik
Inge Muškina pensionäriga Y,
sest X kaebus oli kirjutatud
justkui tema (Y) sõnade järgi.
Kohtumisel selgus, et Y isegi
ei tunne X ja mitte kuidagi ei
saanud kinnitada, et rahvasaadikud Muškina ja Žignovski tulid tema juurde koju ja
riidlesid temaga, nagu kirjeldatakse X avalduses.
Y oli sellisest laimust nii ärritatud, et väljendas oma arvamust otse samale kirjale juurdekirjutust tehes.
Palume kõiki linnaelanike, kellel on küsimusi oma saadikutele, tulla õige informatsiooni
saamiseks saadiku vastuvõtule ning mitte laskuda kuulduste uskumiseni.
Inge Muškina,
Narva-Jõesuu linnavolikogu
esimehe asetäitja
Kiri
Narva-Jõesuu linnavolikogu
esimehele hr.Murd
Linnaelanikult X elukohaga
aadressil ........
Avaldus
Hr Murd!
2011.a jaanuaris (kuupäeva ei
mäleta) helistas mulle hr Y, kes
elab......... ja teatas, et tema
juures käisid hr-d rahvasaadikud Muškina ja Žignovski,
kes pahandasid temaga selle
eest, et ta kirjutas alla artiklile «Кому закон не писан»,
ning et ma olen teda selle artikliga häbisse saatnud. Ta
teatas rõõmsalt, et rahvasaadikud andestasid talle, kuid
mind saadetakse selle eest, et
ma segan linnavolikogu tööd,
Narva-Jõesuu linnast välja.
Ma tegin hr Y ettepaneku kohtuda, mitte telefoni teel rääkida, kuid ta vastas keeldumisega.
Kuna saadikud tegelevad, kuigi mitte otseselt, seadusevastase tegevusega – linnaelaniku hirmutamisega – on mul
teile rida küsimusi.
Kas saadikud tegutsesid teie
ülesandel või omal initsiatiivil
ja kes konkreetselt lubas mind

4

Mai 2011
välja saata?
Kes (kui mitte teie, siis kes) tegi
neile ülesandeks tegeleda uurimisega kriitilisele kirjale alla
kirjutanud isikute kohta?
Selgitage, millega täpselt ma
segan linnavolikogu tööd?
Kui te ei soovi, et ma pöörduksin nende küsimustega teatud
kompetentsete organite poole, siis vastake neile küsimustele kirjalikult ja vene keeles.
Püüdke vastusega mitte viivitada.
X., 25.04.2011

Vastus
Lugupeetud härra X
Kolmapäeval linnavolikogu
istungil üllatas väga teie kiri
rahvasaadikuid,
täpsemalt
Inge Muškinat ja Aleksandr
Žignovskit.
Reede õhtul peale linnavolikogu istungit külastas linnavolikogu liige Inge Muškina
hr Y, kes oli samuti äärmiselt
üllatunud selle avalduse sisust
ning ütles välja oma arvamuse: ”Aitab valetamisest, ohvitser, oled niigi saadikud ära
tüüdanud”.
Lisan omalt poolt vastused
teie küsimustele.
1.Kas saadikud tegutsesid teie
ülesandel või omal initsiatiivil
ja kes konkreetselt lubas mind
välja saata?
Vastus: Mina pole mitte kellelegi saadikutest selliseid
seadusevastaseid toiminguid
ülesandeks teinud.
2.Kes (kui mitte teie, siis kes)
tegi neile ülesandeks tegeleda
uurimisega kriitilisele kirjale
alla kirjutanud isikute kohta?
Vastus: Minule teadaolevalt ei
tegelenud keegi saadikutest,
nagu te kirjutate, “uurimisega”.
3.Selgitage, millega täpselt ma segan linnavolikogu
tööd?
Vastus: Igasugune linnale kasuks tulev kodanikualgatus
on teretulnud. Ei saa öelda, et
te segate linnavolikogu tööd.
Esiteks pole meil teiega vaadete lahkuminekut linna arengut puudutavate küsimuste
osas, kindlasti soovime me
mõlemad, et meie kodulinn
areneks ja muutuks paremaks.
Vaid lahenduse viisid on meil
erinevad. Teiseks ei saa te segada volikogu tööd, kuna ei
ole linnavolikogu liige. Järgmistel valimistel 2013 aastal
võite te kandideerida NarvaJõesuu Linnavolikogu liikme
kohale, kui te vastate kohaliku
omavalitsuse volikogu liikme
kandidaadile
esitatavatele
nõuetele.
Lugupidamisega Raivo Murd
Nava-Jõesuu
linnavolikogu esimees

küsimus-vastus

?

Meie, linnaelanikud, oleme mures
linnatänavate kevadise ökoloogia pärast. Asi on selles, et peale
lume sulamist ei ole võimalik käia
teedel ja tänavatel ilma astumata koerte
väljaheidete sisse!
Armsad rahvasaadikud! Hakkame koos
kasvatama koerteomanike, tuletades neile meelde lehes ja reklaamides nende kohustust koristada oma hoolealuse järelt!
Ning kohustame neid, nagu on kombeks
kõikjal Euroopas, kandma endaga kaasas
kilekotti ja kühvlit selle töö tarbeks!
Koerte armstatuimaks jalutuskohaks on
kujunenud meie supelrand. Koerteomanikud ignoreerivad koerte jalutamist keelavat märki. Võib-olla võtta kasutusele
äärmuslikud vahendid ja anda politseile

luba korda rikkuvaid koeraomanikke trahvida?
See probleem on olnud üle hooaegade ja
aastate. Juurime siis kogu kogukonnaga
meie ilusa linna nimel selle kurja välja!

viisil,  kotike koerte väljaheidete kogumiseks on kaasas üksikutel koeraomanikel.
Linnavalitsusel on volikogule esitamiseks ettevalmistamisel uue korra eelnõu,
milles on ette nähtud karmimad nõuded
lemmikloomade pidajatele.

Lugupidamisega linnaelanikud: A.E.K, L.H, jne.

!

Koerte ja kasside õige pidamine sõltub nende omanike kasvatusest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
praegu kehtiv seadus lubab trahvida
looma omanikku, kui too ei täida linnas
kehtivat koerte ja kasside pidamise korda.
Kahjuks ei saa meie koerteomanike kasvatatust heaks hinnata. Koeri jalutatakse
peremehele meele järgi olevas kohas ja

Kaks aastat tagasi tegime koerteomanike
initsiatiivgupile ettepaneku luua mittetulundusühing ning linnavalitsus lubas
toetada neid koerte jalutusplatsi väljaehitamiseks vajalike vahendite soetamisel.   Kahjuks pole tänase päevani ühtegi
ettepanekut linnavalitsusse laekunud.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Elu lasteaias
Lasteaias on elu alati sündmusterikas. Aprillikuu ei erinenud
selles suhtes teistest kuigivõrd.
11-15.aprillini toimus lasteaias “Karikakar” plaaniline (üks kord viie
aasta jooksul) asutuse tegevuse
riiklik järelevalve ning EV Haridusministeeriumi järelevalve, mis toimub üks kord kolme aasta jooksul.
Järelevalve käigus antakse koolieelse lasteasutuse tegevusele igakülgne hinnang: hinnatakse   asutusesisese asjaajamise korraldust,
praktilise töö teostamist, asutuse
üldist olukorda.
Võime uhkusega öelda, et riikliku
järelevalve organid jäid meie lastekodu olukorra ja tööga rahule.   
20.aprillil võtsid lasteaia “Karikakar”
lapsed osa kahest üritusest. Sõbrad
Sillamäelt kutsusid meid vaatama
näidendit “Kommipuu”, mida esitati eesti keeles. Etendus toimus
lasteaia “Jaaniussike” territooriumil.
Lapsed said suure laengu positiivset emotsiooni ja eredaid elamusi.
On meeldiv märkida, et meie lapsed adapteerusid hästi eesti keele
kasutusse.
Sellega paralleelselt demonstreeris
oma riigikeele oskust lasteaia “Karikakar” meeskond, kes kaitses linna
au Narva-Jõesuus Heledas pargis
toimunud regionaalsel üritusel “Otsime peidetud varandust!”
Külla olid tulnud lapsed ja eesti
keele õpetajad kümnest Narva lasteaiast. Ürituse korraldajate, Irina
Tarakanova (Narva-Jõesuu lasteaia
“Karikakar”töötaja) ja Anna Belskihh (Narva lasteaia “Käoke” töötaja) sõnul oli seiklusmängu eesmärgiks aktiviseerida lastel eesti keele
tundides kogutud sõnavara.
Mängu idee seisnes selles, et lap-

sed, läbides oma teekonnal mitmeid “jaamu”, täitsid mitmesuguseid mängulisi ülesandeid, mida
neile andsid jaamaülemad, kelleks
olid lastele täiesti võõrad eesti
keele õpetajad. Jaamaülemate ettevalmistatud ülesanded olid saladuseks isegi täiskasvanutele! Elavat
huvi äratas lastes kaart jaamade
asukohtadega, mille järgi nad peidetud varandust otsisid.  See ürituse element arendas lastele oskust
orienteeruda maastikul.
Kasvatajad said aga asjade käiku
kõrvalt jälgides näha, kui aktiivselt
lapsed kasutavad oma tundides
kogutud teadmisi. Ei ole saladus,
et meie laste jaoks on aktiivne keelekeskkond väga kitsas, sellepärast
on taolised võistlusmängud suureks abiks lastele omandatud sõnavara kasutamisel.   
Oma muljeid nähtud seiklusmängust jagab Narva-Jõesuu elanik
Niina Zaitseva: “Jalutasin ükspäev
lapselapsega meie linnapargis, kui

märkasin pargi juures peatuvat autobussi, millest valgus välja rõõmsaid lapsi ja täiskasvanuid. Kuulsin
eestikeelset kõnet ning olles ise
uudishimulik ja aktiivne inimene,
küsisin, mis teoksil. Keekeõppega
tegeleva firma direktorina olen
ma teadlik keelepraktika omandamisega seotud raskustest meie regioonis. Sellepärast pean ma taolisi
keelekasutuse elava arendamise
üritusi väga positiivseteks ning
soovin meie riigikeele õpetajatele
edu nende töös!”
Millega kõik lõppes? Lasteaia “Karikakar” meeskond lihtsalt ei saanud
anda esikohta “koduväljakul” teistele ning jõudis esimesena lõppjaama!
26.aprillil oli lasteaias “avatud uste
päev”. Uksed olid avatud tulevastele ja praegustele lapsevanematele,
aga ka kõigile teistele soovijatele.
Me andsime vanematele võimaluse elada ühe päeva koos lastega
lasteaias, õppida tundma lasteaia

elu ja oma last teises keskkonnas.
Päev oli pühendatud Ülestõusmispühadele, lastel ja vanematel
oli unikaalne võimalus tutvuda
lihavõttepühade tähistamise traditsioonidega kahes kultuurikeskkonnas.
Aprillis lõppesid tööd EAS-i poolt
rahastatud projekti elluviimisel:
lasteaed sai kaasaegse avariisignalisatsiooni, riiete kuivatuskapid, vahetati valgustus kahes grupis ning
vahetati välja viis elektrikilpi. Selle
projekti elluviimise käigus selgusid varasemad tegematajätmised
ning lisaks tuli vahetada kaabel ja
neli automaati, et suurendada köögiploki elektrivarustuse võimsust.
Suur tänu meie sõbralikule kollektiivile, kes auga elas üle selle
sündmusrohke aprilli ja näitas oma
oskusi meeskonnatöös!
Natalja Kaurson
Lasteaia “Karikakar” juhataja

2011.aasta toetusest pensionäridele
Narva-Jõesuu
Linnavalitsus alustab mais toetuse
väljamaksmist   vanaduspensioni, töövõimetuspensioni, rahvapensioni, väljateenitud aastate pensioni või
toitjakaotuspensioni saavatele pensionäridele.
Toetus kantakse üle varem
esitatud andmete põhjal.
Palume neil pensionäridel,

kes eelnevatel aastatel toetuse saamiseks avaldust ei
esitanud, täita vastav taotlus
linnavalitsuse III korrusel infosekretäri juures. Kindlasti peab kaasas olema isikut
tõendav dokument, arvelduskonto number, kuhu toetus
üle kanda.
Kui teil on aasta jooksul vahetunud pank, pangakonto

number või isik, kelle kontole te olete usaldanud toetuse laekumise, palume sellest
teatada infosekretärile hiljemalt 2011.a 18. maiks.

Avaldusi võetakse vastu kuni
2011.a 18. maini.
Toetus kantakse taotlejatele  
üle ainult pangaarvele ajavahemikus 23-27. maini 2011.a.

Toetust võib taotleda isik, kes
on olnud kantud Narva-Jõesuu elanike registrisse vähemalt üks aasta.

Informatsioon telefonidel 35
99 597, 35 99 589.
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Rahvusvaheline matemaatikaalane võistlus “Känguru”
Kõigi koolide õpilased üle eesti
osalesid 18.märtsil rahvusvahelises
matemaatika-alases
võistluses “Känguru”, mille
lõpptulemustest saime teada
alles nüüd.
Meie kooli 30 paremast matemaatikust koosnev võistkond
näitas selles võistluses väga
häid tulemusi.
Anton Baranov kogus 3-4 klasside arvestuses (4630 osavõtjat) 114 punkti 120 võimalikust
ning saavutas koguarvestuses
paremuselt neljanda tulemuse.
5-6 klasside arvestuses (3826
osavõtjat) jõudsid esimese saja

hulka 5. klassi õpilased Alina
Terebunskaja, Griša Minonen ja
Maša Rezanova.
8. klassi õpilne Tatjana Miroškina kogus 7-8 klasside arvestuses, kus osavõtjaid oli 2858, 112
punkti ning saavutas üldarvestuses 15.tulemuse.
9-10. klasside arvestuses (2105
osalejat) saavutas Nastja Glavatskaja 14. ning Katrina Korban 23. tulemuse.
Lapsi valmistas ette meie kooli matemaatikaõpetaja Juzefa
Smirnova.

Narva-Jõesuu keskkooli juures
avatakse 6-17. juunini laste suvine
puhkelaager,
millest osa võtma ootame lapsi vanuses 6-11 aastat.

Laager töötab kella 9.00 kuni 15.00.
Lastelaagri osalustasu on  36 €,
summa sees on igapäevane kolmekordne toitlustamine
ja üks ekskursioon.
Avaldusi võetakse vastu kuni 20. maini,
täiendav informatsioon te. 35 99 734.

Narva-Jõesuu keskkool alustab
õpilaste vastuvõttu
esimesse klassi
2011/2012.õppeaastaks
Omalt poolt kindlustame:
• kvaliteetse hariduse;
• võimaluse õppida nii eesti kui vene keeles;
• osalise keelekümbluse (aine õpetamine eesti keeles);
• arendava õppe (osalemise projektis “Miksike”, maletunnid);
• logopeedi abi;
• lapse võimete arendamise läbi loomingulise tegevuse  (muusika, tantsud, voolimine, maalimine);
• koduse õhkkonna, lastesse tähelepaneliku ja heatahtliku suhtumise;
• ohutu keskkonna õppetööks;
• silmaringi laiendavad sõidud ning ekskursioonid;
• töö pikapäevarühmas koos jalutuskäikudega värskes õhus;
• individuaalse töö lastega väikestes klassikoosseisudes;
• kvaliteetse tasuta toitlustamise;
• ja palju mud, mis muudab teie lapsele hariduse
omandamise keeruka protsessi uvitavaks ja haaravaks tegevuseks.

Dokumente võtab vastu kooli sekretär
20.05.2011.a kuni 20.06.2011.a.
Narva-Jõesuu Keskkooli administratsioon
Info telefonil 35 99 732

Lasteaia elektrisüsteemide
rekonstrueerimisprojekt on lõpetatud
Lasteaia “Karikakar” elektrisüsteemide
renoveerimise projekti rahastustaotlus esitati fondile 15.septembril 2010.a
ning, olles läbinud kõik vajaliku instantsid, kiideti projekt heaks.
Nüüdseks on lõpetatud kõik ehitustööd,
mis toimusid Narva-Jõesuu koolieelse
lasteasutuse territooriumil selle aasta
veebruarist kuni aprillini. Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (EAS) investeeris projekti 27 155,19 € (424 886,42 EEK),
mis on 85% kogu summast. Narva-Jõesuu linnavalitsus finantseeris projekti

4792,09 € (74 979,95 EEK) ulatuses.
Kõik tööd teostas Alpikann Wiru Grupp
OÜ. Projekti elluviimise käigus rekonstrueeriti lasteaia hoone elektrisüsteem
(Tervisekaitseameti ettekirjutusele vastavaks) ning avariivalgustuse süsteem
(lasteasutustele esitatavatele tuleohutusnõuetele vastavaks). Kuna kütteperioodi vaheajal 15.maist kuni 15.septembrini ei ole lasteaias sooja vett, siis
paigaldati sooja vee saamiseks viis boilerit ning viis kuivatuskappi laste riiete
kuivatamiseks.

Projekti peaeesmärgiks oli kindlustada lasteaias tuleohutu keskkond ning
vajalikul tasemel valgustus. Projektijuhi, lasteaia “Karikakar” juhataja Natalja
Kaursoni sõnul olid kõik tehtud toimingud suunatud baashariduse andmise
tingimuste parandamisele Narva-Jõesuus.
Jekaterina Gritskova

Muuseum kutsub
Rahvusvahelise Muuseumipäeva eel Muuseumiöö, mil
muuseume on võimalik külastada öösel. Narva-Jõesuu Koduloomuuseum ühineb selle
kombega ja kutsub soovijaid
kaminaõhtule kohtuma Jelena Sabininaga, autorilaulude
festivali korraldajaga Narvas
ja Narva-Jõesuus.  
Kuna päev on pühendatud
Igor Severjaninile, lõpetame
me päeva samas vaimus. Kohtumisõhtul Jelena Sabininaga
kõlab XX sajandi 20-ndate
aastate Hõbedase ajastu linnaromanss.

Koduloomuuseumi jaoks on
14.mai arvatavasti kõige tihedamini täidetud päev aastas.
Eelkõige toimub Igor Severjanini sünnipäevale eelneval
laupäeval
traditsiooniliselt
Severjanini lugemine.
Selle aasta eripäraks on, et
üritus toimub väljaspool
muuseumi ruume ja NarvaJõesuud. Me sõidame Toila,
kus käime poeedi elukohaks
olnud maja juures, kalmistul
tema abikaasa ja tütre haual,  
jalutame Toila-Oru pargis, kus
toimub Narva-Jõesuu, Kohtla-Järve ja Tallinna poeetide

ühenduste loominguline kohtumine
Kuid päeva alustame me ikkagi koduloomuuseumis. Enne
ärasõitu kell 12.00 avatakse
muuseumis
raamatunäitus
«Игорь-Северянин: поэт и
о поэте». Näitus saab olema
avatud kuni maikuu lõpuni ning selle omapäraks on,
et näitusel olevat kirjandust
saab ilusa ilmaga lugeda
muuseumi territooriumil.
14.mail
toimub
muuseumis veel üks sündmus. Eesti
muuseumidel on kujunenud
traditsiooniks
korraldada

Spordiuudised

Jüriöö jooks

Sumo

Koduloomuuseum töötab sel
päeval 10-12.00 ja 19-21.00,
sissepääs muuseumi on tasuta.
Eksakursioon Toila maksab 1
€. Ekskursioonile on kindlasti
vaja ette registreerida telefonidel 35 77 312 või 58 050
448.
Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

30.aprillil toimus Põltsamaal
Eesti meistrivõistlused sumomaadluses poistele ja tüdrukutele vanusegruppides U16 ja
U18. Võislustest võttis osa ligikaudu 70 sportlast Narvast, Sillamäelt, Narva-Jõesuust, Põltsamaalt, Rakverest, Jõgevalt ja
Tallinnast.    
1. koha absoluutkategoorias
võitis Polina Ogirtšuk (U16).
Vanemat vanuseklassi esindav
sportlane võitis kaks hõbemedalit: ühe kaalukategoorias üle
70 kg, teise absoluutkategoorias. Kolmanda koha saavutas
kuni 55 kg kaalukategoorias
Jevgenia Kisseljova (U16).

Judo
2002.a sündinute ja nooremate
poiste ja tüdrukute traditsiooniline judoturniir toimus NarvaJõesuus 1. mail. Turniiril osalesid
sportlased Narvast, Narva-Jõesuust, Loksalt ja Sillamäelt.
Kaalukategoorias kuni 34 kg tuli
esikohale   Ksenia Orlova, teise
koha saavutas Daniil Morokin
kaalukategoorias kuni 27 kg.
“Pronksmedalid” said Nikita Serov kaalukategoorias kuni 27 kg
ja Sergei Laidinen (kuni 25 kg).
Võistluste korraldamisel osutatud abi eest oleme tänulikud
Narva-Jõesuu LV ja spordiinstruktor Maia Zahharašvilile.
Nikolai Novitski
Treener

Traditsiooniline Jüriöö jooks
toimus 23.aprillil Heledas
pargis. Külmale ilmale, puhkepäevale ja Ülestõusmispühadele vaatamata oli kogunenud kenake hulk jooksu
ja kepikõnni harrastajaid
Narva-Jõesuust,
Narvast,
Kohtla-Järvelt, Sillamäelt ja
Jõhvist. Spordile pühenda-

tud päeva korraldasid ühiste jõududega Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kultuuritöötajad ja Narva “Äkke” spordiklubi.
Võistluste tulemused olid
järgmised: 500 m distantsil
saavutas teise koha Vlada
Stepanova. 1 km pikkuses
jooksukrossis jõudis teisele

kohale poistest Roman Paljanitsa, tütarlastest sai samuti
teise koha Lada Rosljakova.
Meeste M60 distantsil 4 km
jõudis kolmandana finišisse
Aleksei Lavrovski.
Selgitati välja ka kõige noorem ja kõige eakam võistleja. Noorima sportlase tiitli
vääriliseks osutus Alina Baranova (3.aastane), vanim
osavõtja oli Lev Migalski
(73a) Narvast.

Jekaterina Gritskova
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Seadus muutis lõketele
ja grillimisele kehtivaid nõudeid
1. septembril 2010 jõustunud
tuleohutuse seadus sätestab
nõuded küttekoldevälise tule
tegemisele, olgu see siis lõke,
kattega lõkkekoht või grill. Suurim muudatus on see, et enam
kui kolmemeetrise läbimõõduga
ning avaliku ürituse käigus süüdatava lõkke asukoht ja tuleohutusmeetmed tuleb igal juhul
kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.
Kui lõkke läbimõõt on väiksem
kui meeter, piisab, kui see on
hoonetest kaheksa ja tuleohtlikul ajal metsast kümne meetri
kaugusel. Sellise väikse lõkke
juures peab tule ohjeldamiseks
olema kindlasti vähemalt üks
nimetatud tulekustutusvahenditest - kas 2 kg tulekustuti (võib
ka kaks ühekilost), kümneliitrine
anum või aiavoolik veega.
Avaliku lõkke ja ühe- kuni kolmemeetrise läbimõõduga lõkke
ohutu kaugus hoonetest on 15
ja tuleohtlikul ajal metsast 20
meetrit. Et lõke on suurem, siis
tagab esmase tuleohutuse üks
neist - kas 6 kg  tulekustuti (võib
ka kaks kahekilost), 20-liitrine
anum või aiavoolik veega.
Kui mistahes lõkke läbimõõt on
suurem kui kolm meetrit, tuleb
selle asukoht ja tuleohutusmeetmed kooskõlastada kohaliku

•

•

•

•

päästekeskusega.
Kattega lõkkekohal on suitsulõõr ja sädemepüüdja, selle tuld
piiravat kaks külge ja alus on
mittepõlevast materjalist. Rajatis peab paiknema hoonest või
metsast viie meetri kaugusel,
selle avatud külgedel kaetakse

maapind vähemalt 1,5 meetri
ulatuses mittesüttiva materjaliga, nagu liiv, kruus või kiviplaadid. Suletud külgedel piisab
poolemeetrisest turvaalast.
Grilli ohutu kaugus hoonest sõltub seadme kasutusjuhendist ja
sellest, millist kütust kasutatak-

se. Kui sütt tehakse puudest või
muust lahtise leegiga põlevast
materjalist, olgu grill hoonetest
või metsast viie meetri kaugusel.
Kui kasutatakse valmis grillsütt,
piisab paarist meetrist.

•

PEA MEELES!

lõkke tegemine keelatud või
on määratud, mida lõkkes
põletada tohib.
Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele
või kuivanud taimestikust
puhastatud
mittesüttivale
pinnasele nii, et see ei kujuta
ohtu hoonetele, puuriidale,
metsale või näiteks turbapinnasele.
Lõkkeaseme või grilli ümbrus
hoia poole meetri ulatuses
puhast süttivast materjalist,
et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei
süütaks.  
Tule tegemisel jälgi tuule
suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või muule
kergesti süttivale materjalile.
Kui selline oht on olemas, tee
lõket, kui tuule kiirus on alla
5,4 meetri sekundis.
Kasta enne tule tegemist kuiv
lõkkekoht ja selle ümbrus
veega märjaks.
Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
Lahtist tuld ära jäta kunagi
järelevalveta, lase sel lõpuni
põleda, kustuta veega või
summuta näiteks liivaga.

• Metsas tee lõket vaid selleks
ette nähtud tähistatud kohas
või omaniku loal.
• Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla

•

tekeskusele (oma elukohale kõige lähemal asuvasse päästekomandosse) lõkke kooskõlatamise
taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
- avaliku ürituse korral ürituse
nimi ja aadress;
- lõkke tegemise asukoha plaan
(lõkke aadress, ligikaudne diameetri suurus, asukoht ja kaugus
metsast, hoonetest ja põlevmaterjalidest meetrites);
- tuleohutuse tagamise meetmed
(lõkkeplatsi
ettevalmistamine,
tulekustutusvahendite valik ja

hulk);
- tuleohutuse eest vastutava isiku
andmed (ees- ja perekonnanimi,
telefon, e-posti aadress).
2. Päästekomando pealik hindab
taotluses toodud andmete põhjal lõkke tegemise tuleohutust.
Vajadusel käib kohal. Annab
taotlusele kooskõlastuse, kui kõik
nõuded on täidetud.

Lõkke tegemisel järgi tuleohutusnõudeid!
Avaliku ja üle kolmemeetrise
diameetriga lõkke tegemise
nõuded
1. Lõkke tegemise koht paikneb
väljaspool hoonet asuval maaalal.
2. Lõke tehakse selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele
või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.
3. Lõke asub ohutul kaugusel
hoonest, põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast ning lõkke tegemisega ei tohi kaasneda tuleohtu
metsale ja muule taimestikule
ning turbapinnasele.
4. Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke
tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis
tahes hoonest või põlevmaterjali
lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
5. Üle kolmemeetrise läbimõõduga ja avaliku lõkke tegemisel
kooskõlastatakse lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed asukohajärgse päästekeskusega.
6. Tule leviku takistamiseks puhastatakse lõkkekoha ja grillimise koha vahetu ümbrus vähemalt poole meetri ulatuses
kuivanud taimestikust, oksadest
ning muust põlevmaterjalist,
vältimaks selle süttimist lahtisest

leegist, ümbritseva keskkonna
kõrgest temperatuurist ja sädemetest.
7. Tuleohu vältimiseks:
- jälgitakse tule tegemisel tuule
suunda, et sädemed ei langeks
hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või
muule põlevmaterjalile;
- kui lõkkekoha läheduses on
hoone, põlevmaterjali hoiukoht,
mets, kuivanud taimestik või
turbapinnas, millele võivad tule
tegemisel sädemed langeda, siis
tehakse tuld vaid nõrga tuulega
ehk siis, kui tuule kiirus on alla 5,4
meetri sekundis;
- paigutatakse tule tegemiseks
mõeldud küttepuud ja muu põlevmaterjal selliselt, et oleks välistatud selle süttimine lahtisest
leegist, ümbritseva keskkonna
kõrgest temperatuurist ja sädemetest;
- kastetakse vajadusel lõkkekohta
ja grillimise kohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega
märjaks;
- piiratakse lõkkekoht vajadusel
kivide või pinnasevalliga;
- rakendatakse vajadusel muid
meetmeid või abinõusid tuleohu
vähendamiseks.
8. Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on üle ühemeetrise läbimõõduga ja avaliku lõkke
puhul sobivaks tulekustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või

üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann
või muu anum vähemalt 20 liitri
veega või veega täidetud voolikusüsteem.
9. Täiendavate tulekustutusvahenditena kasutatakse kululuuda
või samalaadset vahendit, liiva
või muid materjale ja vahendeid,
millega tagatakse tule leviku piiramine.
10. Tulekustutusvahend paikneb
lõkkekohas ja kattega lõkkekohas
selliselt, et seda oleks võimalik
koheselt kasutada.

NB! Lõkkekohas tagatakse tule
tegemisel pidev järelevalve ning
pärast lõkke tegemist tagatakse
tuleohutus, kustutades tuli sobilike vahenditega!
Kohaliku päästekeskusega peab
kooskõlastama kõik avalikud
lõkked (jaanituli, laadatuli jms) ja
üle kolmemeetrise diameetriga
lõkked.
Selleks tuleb teha:
1. Esitada asukohajärgsele pääs-

Lisainfot saab ööpäevaringselt
töötavalt päästeala infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt:
www.rescue.ee
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Põletades kulu tapad siili!
olek s ük s Sinu kevadtöödest!
Selgita oma järeltulijatele kuluheina süütamisest tulenevaid
ohte!
Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta tuld järele valveta!
Õigusrikkumisi märgates teata
nendest Keskkonnakaitseinspek tsiooni tel 1313!
Kurikaelu ootab karistus!
Samuti pead Sa teadma, et karistusseadustiku järgi ootab loo duses tuleohutusnõuetest üle astujaid trahv. Metsas või mujal
looduses tuleohu tekitamise või
tuleohutuse tagamise või tule leviku tõkestamise nõuete eiramise eest karistatak se rahatrahviga
kuni kak ssada trahviühikut (ük s
trahviühik = neli eurot) või arestiga. Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, karistatak se rahatrahviga kuni 3200
eurot.
  
Ära käitu kui primaat ega põleta
kulu!

Soojad kevadpäevad sulatavad
lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes inimesi
seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kulu- ja prahipõlengutele.
Eelmisel aastal registreeriti Virumaal üle 600 metsa/maastikupõ lengut, sh üle 500 Ida-Virumaal.
Möödunud aasta 1. septembril
jõustunud tuleohutuse seaduse
§ 16 keelab kuluheina põletamise Eestis aastaringselt.
Viskad koni, tapad siili!
Kulu põletamise kahjulikkus on
ilmselge – kahju keskkonnale, oht
inimeludele ja varale ning päästemeeskondade hõivatus kulupõ lengute kustutustöödele on peamised põhjused, mis peak sid Sind
enne tikutõmbamist või hõõguva
suitsukoni hooletut äraviskamist
panema mõtlema võimalikele tagajärgedele.
    Tulekahjujärgne pilt näeb välja
üsna trööstitu nii hoonetes kui ka
looduses aset leidnud põlengute
korral. Tuli hävitab oma teel kõik
elusorganismid - põleva rohu sees
hukkuvad putukad, konnad, sisalikud, aga ka pisiimetajad ja hävivad nende pesad. Kulutulest alguse saanud kahjutules on hävinud

hooned. On olnud ka juhtumeid,
kui kulupõlengu süütaja langeb
põlenguohvrik s ja hukkub.
Võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästeautod

Narva-Jõesuu
rahvaülikool:
õpi, kuni elad!

Termini “rahvaülikool” all
peetakse silmas eneseharimist ja kultuurialast arendamist. See nähtus on levinud
kogu maailmas rohkem soliidses eas inimeste hulgas.
Otsese silmaringi laiendamise kõrval annab rahvaülikool
pensionäridele
võimaluse
tulla rahva sekka, laiendada silmaringi ning kohtuda
samu huve jagavate eakaaslastega.
Narva-Jõesuu
rahvaülikool
avas oma uksed kõigi soovijate jaoks 2010.a oktoobris. Ülikooli programmis on
loengud ja seminaritöö, diskussioonid ning kohtumised  
mõttekaaslastega, kes jagavad ühist huvi kodukoha Narva-Jõesuu vastu. Rahvaülikooli loomise idee algatajaks
oli pensionäride ühendus,
ülikooli alaliseks lektoriks on
Viktor Strelkov, kodu-uurija
ja kuurortlinna elust rääkivate raamatute autor.
Linnaraamatukogu juhataja
Aime Zahharov jagab oma
muljeid rahvaülikooli loengutest: “Loengud toimuvad

iga kuu reedeti, alates oktoobrist, üsna tihti vabas
vormis tassi tee juures. Loenguid külastab kindel seltskond, 10-15 inimest. Iga kord
on uus teema.”
Sel viisil on inimesed saanud
rahvaülikooli loengute kaudu teada palju huvitavaid
fakte meie linna minevikust,
siin puhanud kuulsustest ja
tuntud poliitikategelastest,
linna tänavate ajaloost ja palju muud huvitavat.
11.mail kell 17.00 toimub linna raamatukogus viimane
loeng. Kuid teadmishimulised rahvaülikooli üliõpilased
soovivad loengute jätkumist.
“Loenguid alustades esitas
Viktor Strelkov pika nimekirja loenguteemadest, mitmed
teemad on veel läbi töötamata. Loodame väga, et kohtume Viktor Strelkoviga tema
loengutel sügisel uuesti”, arvaldas Aime Zahharov kõigi
üliõpilaste arvamust.
Jekaterina Gritskova

ei jõua teiste abivajajateni, kui
samal ajal leiab aset suurem õnnetus. Lõpuk s puudutavad suured
kulutused, mis riik teeb kulupõ lengute kustutamisele, kaudselt

TEEME ÄRA 2011

Tule
talgutele!
Kutsume Sind osalema. 7. mail
toimuval üle-eestilisel talgupäeval, mis on hea võimalus kodu
ümbruses vajalikke töid ära
teha.
Narva-Jõesuus toimuvad 7. mail
rannaala koristamistalgud. Alustame kel 10:00 Meresuu Spa &
Hotel´I juurest ning liigume Narva-Jõesuu Spa & Sanatooriumi
poole, kus kõiki talgulisi ootab
kell 14:00 väike lõuna. Peale lõunat   teeme veel väikese pingutuse ja liigume koristustöödega
rannajoone lõpuni. Orienteeruv
talgupäeva lõpp on kell 16:00.
Kaasa palume võtta kindad ja
hea tuju. Kõik muud vajalikud
tööriistad on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt.
Kõikide talgutel osalejate vahel
loositakse välja auhindu NarvaJõesuu Spa & Sanatooriumi ja
Meresuu Spa & Hotel´I poolt.
Teeme Ära talgupäev on aset
leidnud juba kolm korda: 2008.
aastal koristati ühiselt Eestimaad, 2009. aastal loodi ühiselt
häid ideid ning 2010. toimusid
üle Eesti juba täiesti erinevad
talgud.
Ära jäta vahele võimalust teha
midagi head!
Talgutele saab registreerida teemeara.ee  kodulehel või siis lihtsalt klikates järgmisele lingile:
h t t p : // t a l g u d . t e e m e a r a . e e /
events/nar va-joesuu-rannaalakoristaminekoristamine

meie kõigi rahakotti.
Anna oma panus kulupõlengute
vähendamisek s!
Hoolda ja hari oma maad niimoo di, et ohtlik kulupõletamine ei

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Galina Kalanik  

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid

LEITUD KOERAKE,

Veronika Gratševskaja

KES IGATSEB VÄGA
OMA PEREMEHE
JÄRELE!

sünni puhul

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Stanislav Pribõslavski
Antonina Kyayar
80-aastast juubelit tähistavad:
Roman Petrov
Alexander Tyulyukov
Oxana Bachina

Helistage tel:
+372 5186107 või
+372 53013692

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Valentin Tychuk

Kultuurikalender
Mai/Juuni

06.05 - 09.05/10.00-17.00 – Näitus «1418 sõja päevad
ja ööd» / Kesk 3 / Valge saal
09.05/11.00 – Pidulik rongkäik suures Isamaasõjas
langenute mälestuseks / Narva-Jõesuu Keskkooli
juurest (J.Poska 36)
28.05/15.00 – Noorte Kultuuripäev / Hele Park
28.05/19.00 – Küünlavalgusõhtu / Hele park
03.06/18.00 – Näituse „Vozrast Nežnosti“ avamine
(autor A. Tšainikova)/ Kesk 3 / Valge saal (näitus avatud
03.06 – 23.06)

Linnaraamatukogu

11.05 /17.00 / –„Ja mälestus ei anna meile rahu…„ Lektor
koduloo-uurija Viktor Strelkov / Linnaraamatukogu
Koduloomuuseum
14.mail muuseum töötab 11.00-13.00 ja 19.0021.00. Sissepääs on tasuta.
14.05/12.00 – Raamatunäituse „Igor Severjanin:
luuletaja ja luuletaja kohta“ avamine (näitus avatud
14.05 - 30.05)
14.05/13.00 – „See juhtus mere juures“ Narva-Jõesuu –
Toila ekskursioon (eelnevalt registreerida)
14.05/19.00 –   Kaminaõhtu. «Linna romanss Hõbe
ajastu stiilis». Autor ja esitaja Jelena Sabinina.

TÄHELEPANU
Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab suuregabariidilise prügi (vana mööbel jms.) kogumise ja
äraveo eramajade juurest vastavalt
lisatud graafikule:
Tänavad

Väljaveo aeg

Auga, Raja, Nurme, Supeluse

16.05.11. 9.00

Vambola, Lembitu, Kiriku, Lennuki,
Supeluse

17.05.11. 9.00

Vabriku, Jüri, Vaikne, Liiva, Uus

17.05.11. 9.00

Metsa, Vilde, Kalevi

18.05.11. 9.00

Kesk, Karja, Mäe (между ул. Метса
и Кудрукюла) Õnne, Jõe

19.05.11. 9.00

Sulevi, Olevi, Linda

20.05.11. 9.00

Lugupeetud eramajade omanikud !

Narva-Jõesuu
apteegi juures
peatub pangabuss
kell 15.30–16.30

II kvartalis
11. aprill
23. mai
13. juuni

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Palume Teil panna äraviimiseks mõeldud suuregabariidiline
prügi graafikus määratud ajaks tänavapoolse värava juurde,
linnavalitsuse kommunaaltöötajad viivad selle ära.

Väga palume mitte panna tänavale ehitusprahti (tellised, ehitussegu, kipsplaat, aknaklaasid jms). Kommunaaltöötajad seda ära ei vii. Kui teil on selliseid jäätmeid, siis tuleb nende äravedu täiendavalt tellida (OÜ
EKOVIR, tel 3366726, faks 3366727, e-post: ekovir@
hot.ee).
Kaitseme koos kuurortlinna Narva-Jõesuu unikaalset
loodust ebaseaduslike prügimägede eest!
Alates 10.05.2011. töötab tööpäevadel kell 17.00 kuni 19.00 Narva-Jõesuus, Kalda 45 territooriumil ohtlike jäätmete vastuvõtu
punkt, kuhu võib tuua ja tasuta ära anda ohtlikud jäätmed (ilma
elektrolüüdita autoakud, patareid, värvi-lakitooted, lahustid, aegunud ravimid jne.) ning alates 02.05.2011. vanad autorehvid.
Ainult 2.05.2011 kuni 13.05.2011. tööpäevadel kell 17.00 kuni
19.00 võib samal aadressil tuua ja tasuta ära anda vana olmetehnikat (pesumasin või nõudepesumasin, külmutuskapp, televiisor,
arvuti jne).
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

